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Ordre del dia

1. Benvinguda institucional

2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior

3. Síntesi de les dades del pràcticum del curs 2020/21 dels diferents estudis

4. Nou conveni de col·laboració de les pràctiques

5. Línies estratègiques per avançar en el nou model de pràctiques en centres formadors del curs 2020-21

6. Seguiment del programa d'innovació del MUFPS i programa de Graus

7. Torn obert de paraules



Síntesi dades pràcticum / Curs 2020-21 (I)

ESTUDIANTS

INSTITUCIONS FORMADORES

CENTRES

PERSONES MENTORES

12556

2005*

38

10329

GLOBAL GRAUS MUFPS FPD

8345

1456

22

6891

3276

691

25

2750

90

43

7

84

* Només es compatibilitza una vegada cada centre, tot i que acompanyin estudiants de diferents estudis

A les dades globals  s’inclouen els estudis que no capaciten per la docència.



Síntesi dades pràcticum / Curs 2020-21 (II)

ESTUDIANTS IF CATALANES

IF CATALANES

9279

18

20

GLOBAL GRAUS MUFPS FPD

6798

11

1547

11

1707

10

1569

15

43

1

47

6

ESTUDIANTS IF FORA

IF FORA

3277



Nou conveni de col·laboració de pràctiques

Assignar valor als centres formadores com a Institucions clau en la formació inicial.

Professionalitzar i reconèixer la tasca d’acompanyament de mentoria i tutoria.

Incorporar l’estudiant universitari al centre formador com o agent actiu.

Promoure la col·laboració en projectes de recerca i de transformació educativa entre universitats y centres formadors.
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Per avançar cap a l’assoliment dels objectius del nou model de pràctiques, palanca de la transformació de la formació inicial.

Una formació de qualitat té un impacte positiu 
en els resultats d’aprenentatge de l’alumnat i 
en el desenvolupament personal i professional
dels futurs docents (TALIS 2018, Teaching and 

Learning International Survey (OECD) 



Nou conveni de col·laboració de pràctiques

Canvis i aportacions

• Adequació de la normativa, com la Llei orgànica 3/2020, la nova Ordre de pràctiques EDU/39/2021, de 16 de febrer, la protecció de 

dades (Reglament (UE) 2016/679), protecció del menor.

• Impuls de la coordinació entre els diferents agents implicats en les pràctiques per facilitar-ne el correcte desenvolupament, amb la 
concreció d’un mínim de reunions.

• Seguiment, avaluació i supervisió dels aspectes organitzatius i de funcionament de les pràctiques per part del Departament.

• Estableix les funcions i responsabilitats corresponents als centres formadors i a les persones coordinadors i mentores del centre que es 
regulen a l’Ordre de pràctiques EDU/39/2021

• Incorpora funcions i tasques de la coordinació i tutoria de les pràctiques universitats que es defineixen al document Pràctiques 

universitàries en centres educatius formadors i que té per objectiu garantir el desenvolupament satisfactori i professional d’aquests rols.

• Promou els espais de diàleg i comunicació entre els centres formadors i les universitats amb l’objectiu de garantir als estudiants durant el 
pràcticum oportunitats d’aprenentatge rellevants, amb valor i sentit. 

• Fomenta una cultura pedagògica de treball col·laboratiu entre centres formadors i universitats, les pràctiques han d'esdevenir espais de 
col·laboració, construcció i transferència de coneixement.

• Proposa un seguiment personalitzat per als estudiants que tornin a repetir les pràctiques per avaluació negativa de les mateixes.

• Potencia, en el marc del reconeixement i compensació, la recerca en els centres educatius i la participació dels centres formadors en 

els projectes de recerca. Cada curs la universitat comunicarà al Departament la relació d’activitats d’investigació, de recerca,

innovació, formació i d’altres recursos adreçats a les persones coordinadores i mentores de centres, així com les persones que hi 
participen.

• Incorpora una clàusula sobre la llengua vehicular a les pràctiques i els drets i deures dels estudiants. 

https://projectes.xtec.cat/centresformadors/wp-content/uploads/usu1341/2021/02/NovaOrdre.pdf
https://projectes.xtec.cat/centresformadors/wp-content/uploads/usu1341/2021/02/NovaOrdre.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/PC/GestioAcademica/Practiques_universitaries.pdf


Línies estratègiques

Sr. Jordi Coiduras

Coordinador del pràcticum dels graus de mestre de les universitats 



Línies estratègiques

Sra. Maica Sanz
Coordinadora del pràcticum MUFPS de les universitats



Grup 1 - Identificació i reconeixement pràctiques de referència

1. Laura Becerra – INS Montgròs

2. Toni Burgaya – Escola Pia

3. Digna Couso – Universitat Autònoma  de Barcelona

4. Neus Heras – INS Vall de Llémena

5. Glòria Isern – INS Josep Brugulat

6. Ricard López, – IE Barnola

7. Isabel Machuca – Escola Joan Miró

8. Anna Vallbona – Universitat de Vic

9. Alexandra Vraciu – Universitat de Lleida

Qui som?
Coordinació: Susana Gallardo ESC Riera de Ribes

Manel Merino, INS Torre Roja 

om?



Grup 1 – Síntesi de treball desenvolupat

INFOGRAFIA
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Grup 1 – Reptes

Passar el qüestionari a tots els centres (primària i
secundària) per a la detecció de pràctiques de
referència

Detectar els centres de referència de bones
pràctiques d’un o més àmbits.

Fer un petit vídeo de la seva pràctica de
referència i enllaçar-lo a la infografia.

Elaborar una fitxa (petites píndoles de la pràctica
de referència del centre) i publicar-les al nodes
de centres formadors i enllaçar-la a la infografia.

Organitzar una jornada o un congrés dels
centres formadors de Catalunya per a
compartir pràctiques de referència



Grup 2 - L’estudiant agent actiu en la formació

1. Xavier Fontich – Universitat Autònoma  de Barcelona

2. Maica Sanz – Universitats Politècnica de Catalunya

3. Natàlia Llorente – Escola Pia Igualada

4. Josep Campos – Universitats Ramon Llull – Blanquerna

5. Maria José Espí – Departament d’Educació

Coordinació: Montse Irún 

IINS Joan Oró

om?

Qui som?



Grup 2 - Síntesi del treball desenvolupat

▪ Involucrar en el 
procés

▪ Marcar 
expectatives de 
la funció docent

▪ Fomentar 
autoconeixement

Objectius Mecanismes

▪ Conèixer i 
gestionar habilitats 
i capacitats

▪ Conèixer objectius
▪ Planificar la 

formació docent

▪ Objectius
▪ Criteris
▪ Indicadors

Document



Grup 2 – Reptes

Revisar el document a la llum de les 
competències docents

Desenvolupar l’autoavaluació com a 
element autoregulador a partir del 

document elaborat

Coordinar els indicadors amb altres 
grups especialment amb el d’avaluació



Grup 3 – Interacció i intercanvi centre-universitat

1. Mireia López – Universitats Politècnica de Catalunya

2. Ana Maria Margallo – Universitat Autònoma  de Barcelona

3. Carme Sanjuan – Departament d’Educació

4. Judith Tello – Universitats Politècnica de Catalunya

5. Núria Vallduriol, – INS Pedralbes

Coordinació: Carles de Cubas

INS Pla Marcell

om?

Qui som?



Grup 3 - Síntesi del treball desenvolupat

Crear un protocol 

d’actuació del pràcticum. 

Tots els actors han de saber 

a qui i quan s’han de dirigir 
per comunicar alguna acció

DOCUMENT 1: Accions 

durant el pràcticum
(Infografies)

Fomentar un intercanvi 

pedagògic entre la 

Universitat i els centres 

mitjançant els treballs de final 
de màster.

DOCUMENT 2:  Intercanvi 

Universitat i Centre

OBJECTUS. 

INFOGRAFIA 1

INFOGRAFIA 2
INFOGRAFIA 3

https://docs.google.com/document/d/1OsaDsLN8BgACiJrmiIgnozkzvc2sLAIHL4HdnXN3VUc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1momlEvvzr8bz8nmH9bT9uIbwjghU4BhqfdafmyA0Ci0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L9mxdzvkcCPOfC-PqYBMCk0MYVz8NfUxOTwnMuApuSc/edit?usp=sharing


Grup 3 - Reptes

Crear un protocol 

d’actuació del pràcticum. 

Tots els actors han de 

saber a qui i quan s’han 

de dirigir per comunicar 
alguna acció

DOCUMENT 1: Accions 

durant el pràcticum
(Infografies)

Fomentar un intercanvi 

pedagògic entre la 

Universitat i els centres 

mitjançant els treballs de 
final de màster.

DOCUMENT 2:  Intercanvi 

Universitat i Centre

OBJECTUS. 

Document especialment pensat per 

secundària i que hauria de revisar-se per altres 

pràctiques amb tempus diferents.

Aprofundir en les idees exposades amb una 

major concreció  que permeti avançar en la 

col·laboració en la trasnferència de 

coneixement

https://docs.google.com/document/d/1OsaDsLN8BgACiJrmiIgnozkzvc2sLAIHL4HdnXN3VUc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1momlEvvzr8bz8nmH9bT9uIbwjghU4BhqfdafmyA0Ci0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1L9mxdzvkcCPOfC-PqYBMCk0MYVz8NfUxOTwnMuApuSc/edit?usp=sharing


Grup 4: Plans de treball; avaluació dels pràcticums

Qui som?
Coordinació: Elena Gayan

CESIRE

om?

1. Lucrècia Bernaltés – INS Ramon Berenguer IV

2. Marc Casanova – Universiatat Ramon Llull

3. Jordi Coiduras – Universitats de Lleida

4. Miquel Colomer – Universitats de Barcelona

5. Marc Curtó – Escola El Temple

6. Maribel Garcia – Universitat Autònoma de Barcelona

7. Pilar Janer – Universitat de Barcelona

8. Rosa MedirUniversitat de Girona

9. Adriana Ornellas – Universitat Oberta de Catalunya

10. Manel Ramón Urban – INS Apel·les Mestres

11. Lola Sánchez – ICE Lleida

12. Maica Sanz, – Universitat Politècnica de Catalunya

13. Ângela Pitarch – INS Ramon Berenguer IV



Grup 4: Síntesi del treball desenvolupat

Què fem?



Proposar un instrument per avaluar les competències docents que es treballen principalment al pràcticum

Grup 4 - Síntesi del treball desenvolupat

Objectiu

Què tenim?



Grup 4 - Síntesi del treball desenvolupat

Què hem fet?



1

Grup 4 – Resultats i Reptes

Compromís ètic Competències professionals

1. Assistència: acompliment del calendari pactat
2. Puntualitat: acompliment de l’horari pactat (classes, reunions…)
3. Compromís ètic:

• respecte a totes les persones (alumnat, professorat, PAS, 
famílies…) i actitud cordial, educada i respectuosa.

• equitat i perspectiva de gènere
• acompliment de la normativa i respecte per la cultura del 

centre
• respecte a la confidencialitat i drets d’imatge de tota la 

comunitat educativa
• seguiment de les normes de salut i benestar

1.Capacitat d’integració al centre i capacitat d’adaptació (C. personal)

2.Capacitat de col·laboració i treball en equip dins del centre (C.interpersonal)

3.Proactivitat, autonomia i aportació (C. personal) Treball en equip, reunions de departament, 
de cicle, amb altres centres…

4.Interès per aprendre (C. personal)

5.Reflexivitat, co i autoavaluació (C. docent) (connectar teoria i pràctica, pràctica reflexiva, 
autoregulació)

6.Capacitat d’adaptació a la diversitat i inclusió (C.interpersonal i docent)

7.Capacitat de gestionar la contingència, la incertesa i la complexitat (C.personal i docent)

8.Capacitat de comunicació amb tota la comunitat educativa i riquesa lingüística 

(C.interpersonal i personal) Potser es podrien transformar en dues: capacitat comunicativa i 

riquesa lingüística

9.Disseny, implementació i avaluació d’una seqüència didàctica que respon al DUA i que 
inclou: (C. docent)

• justificació global i contextualització

•planificació

•creativitat i innovació

•activitats i tasques

•preparació del material

•ús recursos

•metodologia

•avaluació (autoavaluació, coavaluació i feedback)

10.Gestió d’aula, interacció amb l’alumnat i capacitat organització treball alumnat (C. docent)

11.Tenir una visió globalitzada i holística de l’educació: identificar connexions externes del 

centre amb programes, recursos i serveis. Identificar la coordinació amb serveis de l’entorn del 

centre i el treball en xarxa (C. docent, interpersonal)

Validar competències i nomenclatura (MIF, 
Programa de Millora i Departament-Competències 
Docents-Centres educatius)

2 Crear rúbrica (o un altre instrument universal 
d’avaluació) per la fase del pràcticum  

Continuïtat



Grup 5: Competència digital en el pràcticum

Graus i màster

Docents

Tutors

Coordinadors 



Grup 5: Marc de referència de la proposta

https://view.genial.ly/60cc9dc5ad54880d4953cc16

Competència digital docent

https://view.genial.ly/60cc9dc5ad54880d4953cc16
https://view.genial.ly/60cc9dc5ad54880d4953cc16
https://view.genial.ly/60cc9dc5ad54880d4953cc16
http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf


Grup 5: Sintesi del treball desenvolupat

Competència digital docent

Proposta de desenvolupament de la Competència Digital Docent en el pràcticum

http://educacio.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/competencia-digital-docent/competencia-digital-docent.pdf
https://docs.google.com/document/d/1Ur2yBjbIGW1eQoBPjyuRijAZloLxT2aTtMCtf8zU1DY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Ur2yBjbIGW1eQoBPjyuRijAZloLxT2aTtMCtf8zU1DY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mHp0OrSpXi_hPZOQORFFhz34zhJBqwYNI4Q8ZSKKVAI/template/preview
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mHp0OrSpXi_hPZOQORFFhz34zhJBqwYNI4Q8ZSKKVAI/template/preview


Grup 5: Reptes



Grup 6 – Aplicació de pràctiques

1. Santi Amate – Universitat Autònoma de Barcelona

2. Sílvia Blanch - Universitat Autònoma de Barcelona

3. Raquel Espinosa – Departament d’Educació

4. Itziar Gras - Universitat Oberta de Catalunya

5. Laia Jiménez Universitat Oberta de Catalunya

6. Judit Serra -INS Badia i Margarit 

Qui som?
Coordinació: Lluís Herrera, ST Lleida

Manel Pardo, ST Baix Llobregat

om?



Grup 6 - Síntesi del treball desenvolupat

Document final amb possibles propostes de solució, inclouen els 
agents que podrien aportar la solució i un termini aproximat 
d’execució. Recull també les propostes de millora en cadascuna 
de les línies de treball calendaritzades.

1. Manual de l’aplicació

2. Comunicació de les persones gestores de l’aplicació del 
Departament amb els referents de la universitat/facultat

3. Capacitat de creixement de l’aplicació

4. Gestió de la protecció de dades

Línies de treball

Exemple



Grup 6 - Reptes

1. Necessitat de coordinació i coneixement mutu de les tasques entre els diferents agents que utilitzen l’aplicació 
(centres educatius, universitats, referents de Serveis Territorials i Serveis Centrals).

2. Establiment de calendaris d’accions dels diferents agents usuaris de l’aplicació, el més consensuat possible.

3. Necessitat de coneixement de les places/especialitats per part de les universitats.

4. Millora i actualització dels manuals de l’aplicació fent-los més assequibles i amables.

5. Avançar en la unificació de les titulacions que ofereixen les universitats.

6. Organització de jornades centralitzades i territorialitzades a l’inici de cada curs encaminades a acollir els nous 
gestors de l’aplicació.

7. Clarificació i identificació de les persones/usuaris de l’aplicació.

8. Revisió de l’aplicació, retirant aquells aspectes que no s’usen i afegint aquells que es creuen necessaris.

9. Millora de les funcions de l’aplicació en la càrrega de dades dels estudiants.

10. Establir un protocol que marqui els passos a fer des de la detecció d’un problema a l’aplicació fins que es pugui 
arribar a la solució.

11. Establir un protocol que reguli la protecció de dades dels estudiants, persones mentores, centres educatius... a 
l’aplicació.

Es proposa també la continuïtat del grup de treball en propers cursos per tal de millorar el coneixement dels referents 
territorials de pràctiques i també dels centres respecte els convenis de pràctiques que se signen entre universitat, centre 
i estudiant.



6 – Seguiment programa d’innovació MUFPS (I)

CENTRES

ESTUDIANTS

PERSONES MENTORES

Estat de la qüestió: dades del curs 2020-21

115 (60 +55)

1145

873

48 públics

12 concertats

60 seleccionats 55 preseleccionats

37 públics

18 concertats

821 324

608 265

Centres

Mitjana d’estudiants

Curs 

2019/20

Curs 

2020/21

MUFPS 4,5 4.7

PINN MUFPS (115) 8,2 10,7

PINN MUFPS (60) /SEL 11,0 14,2

PINN MUFPS (55) /PRESEL 4,8 6,6

Centres

Mitjana de 
mentors/es

Curs 

2019/20

Curs 

2020/21

MUFPS 3,9 4,0

PINN MUFPS (115) 6,4 8,1

PINN MUFPS (60) /SEL 8,2 10,5

PINN MUFPS (55) /PRESEL 4,3 5,4

Tendència positiva en l’increment de persones 
mentores i d’estudiants en els centres formadors, 

Insuficient per donar resposta a la totalitat 

d’estudiants en pràctiques de les universitats 
catalanes i de fora.

Caldria incrementar el nombre de centres formadors 
de referència fins a un total de 250.



6 – Seguiment programa d’innovació MUFPS (II)

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 TOTAL

Nombre activitats 18 13 7 38

Persones certificades 320 302 161 763

Activitats formatives curs 2020-21

Itinerari formatiu
Model de formació competencial 

professionalitzador per a l’acompanyament 

dels estudiants en pràctiques

Reconeixement

Curs 2020- 21 47 mitges dotacions professorat i assignació econòmica 
Curs 2021-22: 90 mitges dotacions professorat + assignació centres públic i concertats (pendent d’inici)
Resolució de reconeixement de formació impartida

Priorització iniciatives Retotech (Endesa)

Pràctiques informades en l’evidència (UAB)

Erasmus KA 120 (DE)



6 – Seguiment programa d’innovació MUFPS (III)

Comunitats de 

pràctica d’equips 

impulsors

BLL - CEB

Barcelona Comarques

Catalunya Central

Girona

Tarragona

TEB - LLE

MVO - VOC

14 persones dinamitzadores

I Jornada de CF 
PINN MUFPS Orientacions del 

curs 20-21

01 02

Eina 
d’autoavaluació 
dinámica de CF

El centre 
formador: entorn 

aprenentatge 
professionalitzador

Nodes de CF

03 04 05

Línies desenvolupades

Acompanyament

II Jornada de CF PINN MUFPS

Acompanyament per al desenvolupament del nivel 4 
en el centre

Documentar les pràctiques de referència en els diferents 
àmbits de l’eina d’autoavaluació dinàmica

Digitalització de l’eina d’autoavaluació dinàmica

Escenaris de futur



Formació pilot per a la tutoria i 

el mentoratge: 6 activitats formatives

6. Seguiment programa Programa de graus

CENTRES

PERSONES FORMADORES

PERSONES PARTICIPANTS

29

18 

120

Escenaris de futur per avançar en el nou model de pràctiques

12 persones mentores de centre

6 persones tutores d’universitat

106 persones mentores de centre

20 persones tutores d’universitat

Escalar el model competencial professionalitzador als graus de mestre/a

Definir el model de centre formador de referència per universitat / Creació d’una xarxa de centres 

formadors vinculats a cada universitat

Formació de nou professorat formador per donar resposta a l’elevat nombre de centres formadors



Grups de treball curs 2021-22  

Plataforma de treball - unitat compartida en Google Drive

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AOPW2TVCG68fUk9PVA

Contacte - centresformadors@gencat.cat

Inici 

Gener 2022

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0AOPW2TVCG68fUk9PVA


MOLTES GRÀCIES


